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Otevřený dopis  řediteli ČAD Blansko a.s. 
(na vědomí vládní představitelé a zástupci odborů) 

 
 
Dobrý den pane řediteli ČAD Blansko a.s., 
( Předseda vlády, ministr dopravy a hejtman Jihomoravského kraje v kopii. Též odbory a vedení 
společnosti ČAD Blansko ) 
  
 byl jsem informován svým zástupcem, že zpochybňujete Nařízení vlády, coby 
nadřazený pokyn všech dalších zákonných podnorem, KS v to nevyjímaje a to v 
souvislosti se zapracováním navýšení mezd garantovaných Nařízením vlády.  
Se zástupci odborů se, pane řediteli, nechcete na implementaci navýšení mezd do 
Dodatku KS dohodnout a řidiče de facto chcete o jejich vládou garantované navýšení 
ošidit. 
 
V této souvislosti tedy žádám: 
1. řádné vyplacení vládou garantovaného nárůstu mezd našim členům. 
2. svolání jednání za mé účasti, nejpozději do konce února, kde závazek bude 
písemně zapracován do Dodatku KS. 
 
V opačném případě doporučuji samosprávné sekci naší organizace "zaměstnanci 
ČADU" a sympatizantům naší organizace, při nesplnění podmínek Vládou 
garantovaného nárůstu mezd, vyhlásit časově neomezenou Stávku s tím, že 
využijeme možnosti daných Ústavou ČR a to k prosazení hospodářských zájmů 
zaměstnanců. Našim členům v této souvislosti garantujeme vyplacení sociálního 
finančního příspěvku k uspokojení potřeb kolidujících v době stávku s výpadkem 
mzdy.  
 
Naše odborová organizace zároveň podává podnět renomované Advokátní 
kancelá ři (Law Firm) Robert Plicka, Národní 58/32  CZ-110 00 Praha 1, k možnosti 
zahájení soudní pře o nevyplacení části mzdy společností ČAD Blansko.  
Našim členům garantujeme vedení soudní pře hrazenou režií organizace. 
 
Jsme odhodláni dosáhnout Nařízením vlády garantovaného nárůstu mezd všemi 
prostředky. 
 
Chápeme složitost společnosti a možné průtahy v platbě dotace prostřednictvím 
kraje, nicméně tyto problémy jsou problémy společnosti a kraje a nemohou být 
přenášeny na zaměstnance, kteří jsou nositeli práce a generování peněz pro 
společnost i stát. 
 
 
Přeji příjemný den. 
Zabloudil Jiří dr.h.c. 
předseda ZO OSD Motol  
Prezident Odborové rady 
Plzeňská 217/101 
150 00 Praha 5 
774 746 800 
www.odoborovarada.cz 
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